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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Uddevalla – Lilla Edet 3-0 (3-0)
Ahlafors IF – IFK Åmål 3-0 (1-0)
Mål AIF: Niclas Elving, Peter Antons-
son, Gustav Vigelius. Matchens 
kurrar: Andreas Skånberg 3, Moha-
mad Abdulrazek 2, Niclas Elving 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Vara 1-4 (0-1)
Mål L/N: Jon Spjuth.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Göta 6-1 (1-0)
Mål SBTK: Svante Larson 2, Daniel 
Larson 2, Mattias Johansson, Emil 
Frii. GBK: Joacim Lengrot.
Matchens kurrar: Linus Carlsson 3, 
Svante Larsson 2, Oscar Frii 1.

Division 5 A Göteborg
Tollered – Älvängen 5-2 (2-1)
Mål ÄIK: Rahel Faraj, Johan Parinder.
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Simon Enyck 2, Jimmy Thörnqvist 1.

Division 6 D Göteborg
Lundby – Nödinge 5-2 (2-2)
Mål NSK: Johan Ekström, Robert Maxe.
Hålta – Nol 0-3 (0-3)
Mål: Mathias Karlsson 2, Michael Hintze.

Division 7 D Göteborg
Färjenäs – Surte 2-2 
Mål SIS: John Landstedt, Thomas 
Hansson. Matchens kurrar: Andreas 
Werder 3, Saffo Harbas 2, John 
Landstedt 1.
Bohus – Sparta 5-0

Division 2 V Götaland, damer
Derome – Skepplanda 6-1 (2-1)
Mål SBTK: Madeleine Larsson.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Hus FF 2-6 (1-5)
Mål L/N: Evelina Löfström, Cecilia Libera.

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Askim/VFIF 1-1
Mål: Madelene Lindberg.

Älvängen – Hisingsbacka 1-4 (1-1)
Mål ÄIK: Mikaela Ögren. 
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 3, 
Irina Roussakoff 2, Anki Olsson 1.

Division 5 Alingsås
Alingsås KIK – Lilla Edet 3-1 (1-0)
Mål LEIF: Malin Erlandsson.

Tor 29 sept kl 19.30
Älvevi

Älvängen – Utbynäs

Lör 1 okt kl 13.00
Surte IP

Surte – Bohus

Lör 1 okt kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Jitex

Lör 1 okt kl 15.00
Nolängen

Nol – Zenith

Lör 1 okt kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Sjövik

Sön 2 okt kl 15.00
Vimmervi

Nödinge – Hålta

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 20 
september deltog 12 par. Medel var 
110 poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Torsten Johansson/Ole J Jensen   145
2. Nils Lindström/Stig Christensson 142
3. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson     133
4. Elsa Persson/Rikard Johansson  129
5. Claes-Hugo Larsson/Thomas Elfving  122
6. Göte Olsson/Bo Severinsson       113

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rosendals IK 24-34 
(10-17)
Matchens kurrar: Kim Sandberg 2, 
Torbjörn Mattsson 1.
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ALAFORS. Det blir divi-
sion tre-fotboll även 
nästa år på Sjövallen.

Ahlafors IF säkrade 
kontraktet efter en 
stabil laginsats mot 
Åmål.

Niclas Elving inledde 
målskyttet efter en 
skakig inledning.

Hade det inte varit för två 
matchavgörande friläges-
räddningar av hemmakee-
pern Andreas Skånberg 
kunde drabb-
ningen med 
Åmål fått 
betydligt mer 
nerv. Istället 
hittade Niclas 
Elving en fri 
gata till vänster. Passningen 
snett inåt bakåt letade sig 
fram till Jihad Nashabat. 
Dennes avslut tog i ribban 
och returen överrumplade 
Peter Antonsson som inte 
fick ren träff, men istället 
fick Elving tillbaka bollen 
och kunde själv göra förlö-
sande 1-0.

Ahlafors hade stort boll-
innehav och efter paus fick 
laget bra spets på sina anfall. 
En välriktad frispark sig-

nerad Jihad Nashabat, tio 
minuter in i andra halvlek, 
satt perfekt på Peter Antons-
sons panna. 2-0 satte punkt 
för tillställningen. Åmål 
som från början inte hade 
något att spela för orkade 
inte hitta förnyad kraft. Tre 
minuter före slutsignalen 
blev det Gustav Vigelius 
som fick göra Ahlafors IF:s 
sista mål för årets säsong på 
Sjövallen. På lördag återstår 
bara avslutningen borta mot 
Skärhamn, men den liksom 
övriga matcher i serien 

saknar bety-
delse.

A h l a f o r s 
IF kan se till-
baka på en 
bra säsong. 
Många tviv-

lade på årets upplaga och 
truppen kändes på papp-
ret ytterst tunn och oer-
faren. Beslutet att satsa på 
en rutinerad tränarkraft i 
Lars-Gunnar Hermans-
son blev början på en mag-
nifik utveckling. I princip 
har samtliga spelare lyft sig 
en eller ett par klasser. Lars-
Gunnar Hermansson lycka-
des gjuta mod i laget och 
stundtals har inte ens seriens 
främsta kunnat rubba den 

gulsvarta lagmaskinen. Det 
defensiva försvarsarbetet 
har med undantag för ett par 
plumpar varit AIF:s signum 
och nu gäller att fortsätta 
gnugga geniknölarna för att 
göra offensiven till framti-
dens adelsmärke.

Fotbollsutskottet är också 
mycket nöjda med att kunna 
deklarera att Lars-Gunnar 
Hermansson blir kvar som 
skeppare nästa säsong. Han 
assisteras bland andra av Ola 
Holmgren.

Stabilt när AIF säkrade kontraktet

FOTBOLL
Division 3 nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Åmål 3-0 (1-0)

Triss i målskyttar. Niclas Elving, Gustav Vigelius och Peter Antonsson fixade målskörden 
mot IFK Åmål.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

NÖDINGE. Tränings-
matcherna har sett allt 
bättre ut.

Förväntningarna var 
därför stora inför sön-
dagens handbollspre-
miär.

Där blev det dock 
tvärtstopp – Ale HF:s 
herrar var inte alls med 
på noterna.

Rosendals IK tillhör knap-
past seriefavoriterna, men 
pigga och rappa ben straffa-
de Ale HF i seriepremiären i 
Ale gymnasium.

– Vi fick inte tag på dem 
och de utnyttjade våra miss-
tag. Det syns att de har en lång 
försäsongsträning bakom sig 
som farmarlag till Redbergs-
lid, säger Ales assisterande 

tränare Frank Wahlqvist.
Hemmalaget har försökt 

implementera ett nytt of-
fensivt för-
varsspel. Det 
märks att spe-
larna än så 
länge inte är 
helt trygga i 
det.

– Vi spelade även tradi-
tionellt 6-0-försvar utan att 
lyckas. Vi gjorde det svårt 
för oss idag och de fick kontra 
till sig en allt för stor ledning, 
konstaterar Frank Wahlqvist.

Ales betydligt stabilare 
och mer resliga lag straffa-
des också enligt lagledning-
en hårt av domarduon.

– Bara för att vi väger 
mer ska bedömningen inte 
vara tuffare mot oss. Det är 

klar att unga lag får problem 
med oss, men det blir en stor 
fördel om domarna alltid stäl-

ler sig på deras 
sida. Våra 
killar är tuffa, 
men inte fula, 
menar Wahl-
qvist.

Rickard 
Bäckström som i år gör 
något av en comeback som 
spelfördelare i Ale visade 
stundtals fina takter, men då 
Niclas Svensson sjukanmält 
sig fanns ingen bra avlastare.

– Vi behöver ha både Rick-
ard och Niclas för att orka 
en hel match, men killarna 
gjorde så gott de kunde.

Ale får slicka såren. På 
söndag väntar Västra Frö-
lunda på bortaplan och fram 

till dess finns det ett och annat 
att tala om.

– Det är så det ska vara i 
serieupptakten. Jag tror alla 
kände det när de kom hem 
igår. Nu talar vi ihop oss igen, 
rättar till felen och sen går vi 
för fullt igen, säger Frank 
Wahlqvist.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tung premiär för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rosendals IK 24-34 (10-17)

- Älska handboll

Dag och tid är:
Älvängen: Torsdagar 17-18:30 med start 6/10

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00 med start 8/10

Barnen kommer att få möjlighet att vara med i våra 
sammandrag (endags turneringar mot andra lag) som 

kommer att ske både på hemmaplan och runt om i 
Göteborg under hösten och våren.

Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 
sig handboll men framför allt för att ha roligt 

tillsammans med oss! 

Har ni frågor kan ni kontakta oss:
Sofia: 0768-50 25 01, Sara: 0768-78 25 63,

Viktor: 0733-32 01 15

HANDBOLLSSKOLAN
Hej alla barn och föräldrar! 

Då var det dags att dra igång med 
handbollsskolan igen. Både killar och tjejer 

födda 01-03 är välkomna. Vi kommer att köra både 
i Älvängen och Skepplanda och man får gärna 

vara med på båda ställena.


